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Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 1

1) Võttes arvesse ühenduse eri piirkondade 
olukorra mitmekesisust, peab ühenduse 
keskkonnapoliitika eesmärk olema kaitstuse 
kõrge tase. Keskkonnapoliitika 
ettevalmistamisel peab ühendus võtma 
arvesse kättesaadavaid teaduse ja tehnika 
andmeid, ühenduse eri piirkondade 
keskkonnatingimusi, ühenduse 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut 
tervikuna ning ühenduse piirkondade 
tasakaalustatud arengut. Paljude 
keskkonnapoliitika suundade puhul on vaja 
mitmesuguseid ruumiobjektidega seotud 
andmeid. Peale selle on samasuguseid 
andmeid tihti vaja, kavandades ja 
rakendades ühenduse muud poliitikat, 
millesse tuleb asutamislepingu artikli 6 
kohaselt lõimida keskkonnakaitsenõuded. 
Sellise lõimimise põhjustamiseks on vaja 

1) Võttes arvesse ühenduse eri piirkondade 
olukorra mitmekesisust, peab ühenduse 
keskkonnapoliitika eesmärk olema kaitstuse 
kõrge tase. Keskkonnapoliitika 
ettevalmistamisel peab ühendus võtma 
arvesse kättesaadavaid teaduse ja tehnika 
andmeid, ühenduse eri piirkondade 
keskkonnatingimusi, ühenduse 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut 
tervikuna ning ühenduse piirkondade 
tasakaalustatud arengut. Paljude 
keskkonnapoliitika suundade puhul on vaja 
mitmesuguseid ruumiobjektidega seotud 
andmeid. Peale selle on samasuguseid 
andmeid tihti vaja, kavandades ja 
rakendades ühenduse muud poliitikat, 
millesse tuleb asutamislepingu artikli 6 
kohaselt lõimida keskkonnakaitsenõuded. 
Sellise lõimimise põhjustamiseks on vaja 
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kehtestada meede neid valdkondi käsitleva 
teabe kasutajate ja pakkujate vaheliseks 
kooskõlastamiseks, et oleks võimalik 
kombineerida eri sektoritest pärit andmeid ja 
teadmisi.

parandada neid valdkondi käsitleva teabe 
kasutajate ja pakkujate vahelist 
kooskõlastamist, et oleks võimalik 
kombineerida eri sektoritest pärit andmeid ja 
teadmisi.

Or. fr

Justification

Coordination already exists between the various national authorities, so what is needed is 
improvements in it.

Muudatusettepaneku esitaja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 3

3) Ruumiandmete kättesaadavuse,
kvaliteedi, korralduse ja ligipääsetavuse 
probleemid on ühesugused paljude poliitika-
ja teabevaldkondade puhul ning need 
ilmnevad riigiasutuse eri tasanditel. Nende 
probleemide lahendamiseks on vaja 
meetmeid, mis käsitlevad 
koostalitlusvõimeliste ruumiandmete ning 
riigiasutuste eri tasandite ja eri sektorite 
ruumiandmetega seotud teenuste vahetust, 
ühiskasutust, kättesaadavust ja kasutamist.  
Seetõttu tuleks rajada ühenduse 
ruumiandmete infrastruktuur. 

3) Ruumiandmete kättesaadavuse, 
kvaliteedi, korralduse ja ligipääsetavuse 
probleemid on ühesugused paljude poliitika-
ja teabevaldkondade puhul ning need 
ilmnevad riigiasutuse eri tasanditel. Nende 
probleemide lahendamiseks on vaja 
meetmeid, mis käsitlevad 
koostalitlusvõimeliste ruumiandmete ning 
riigiasutuste eri tasandite ja eri sektorite 
ruumiandmetega seotud teenuste vahetust, 
ühiskasutust, kättesaadavust ja kasutamist.  
Seetõttu tuleks välja töötada ühenduse 
ruumiandmete infrastruktuur, ühendades 
omavahel senisest enam olemasolevaid 
ruumiandmete infrastruktuure.

Or. fr

Justification

Coordination already exists between the various national authorities, so what is needed is 
improvements in it and the development of a Community infrastructure.

Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 7
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7) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaliku 
sektori teabe taaskasutamist käsitleva 17. 
novembri 2003. aasta direktiivi 2003/98/EÜ 
kohaldamist, mille eesmärgid täiendavad 
käesoleva direktiivi eesmärke. Euroopa 
Komisjon peaks siiski võtma lisameetmeid 
käesoleva direktiiviga hõlmatud avaliku 
sektori eri kategooriatesse kuuluva teabe 
taaskasutamise küsimustes. 

7) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaliku 
sektori teabe taaskasutamist käsitleva 17. 
novembri 2003. aasta direktiivi 2003/98/EÜ 
kohaldamist, mille eesmärgid täiendavad 
käesoleva direktiivi eesmärke. Euroopa 
Komisjon peaks siiski võtma lisameetmeid 
käesoleva direktiiviga hõlmatud avaliku 
sektori eri kategooriatesse kuuluva teabe 
taaskasutamise küsimustes. Sellisel juhul 
tuleks kasutada samu termineid nagu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
novembri 2003. aasta direktiivis 
2003/98/EÜ ning järgida nende tähendust. 
Kuna avaliku sektori teavet käsitleva 
direktiivi (PSI-direktiiv) 2003/98/EÜ 
rakendamine riiklikul tasandil tuleb lõpule 
viia 30. juuniks 2005, tuleb võtta meetmeid 
selle tagamiseks, et liikmesriikidel ei tekiks 
INSPIRE direktiivi rakendamise tõttu 
lisakulutusi.

Or. de

Justification

The objectives of the PSI Directive (to be implemented by 30.6.2005) were designed to 
supplement the INSPIRE Directive. The Commission should therefore deal with matters 
regarding the re-use of public sector information which fall under both Directives.

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 13a (uus)

13 a) INSPIRE algatusel peaks olema 
piisavalt rahalisi vahendeid, eriti seoses 
selle eelarveaspektidega.

Or. el

Justification

Self-explanatory.
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Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 15

15) Ruumiandmete ühiseks kasutamiseks 
ühenduse riigiasutuste eri tasandite vahel on 
vajalikud võrguteenused. Need 
võrguteenused peaksid võimaldama 
ruumiandmeid leida, teisendada, vaadata ja 
alla laadida ning kasutada ruumiandme- ja e-
kaubanduse teenuseid. Võrguteenused 
peaksid toimima kooskõlas ühiselt 
kokkulepitud spetsifikatsioonidega ja 
vastama minimaalsetele 
tõhususkriteeriumidele, et tagada 
liikmesriikide loodud infrastruktuuride 
ristkasutatavus. Võrguteenused peaks 
hõlmama ka üleslaadimist, et riigiasutused 
saaksid teha oma ruumiandmekogumid ja -
teenused kättesaadavaks.

15) Ruumiandmete ühiseks kasutamiseks 
ühenduse riigiasutuste eri tasandite vahel on 
vajalikud võrguteenused. Need 
võrguteenused peaksid võimaldama 
ruumiandmeid leida, teisendada, vaadata ja 
alla laadida ning kasutada ruumiandme- ja e-
kaubanduse teenuseid. Võrguteenused 
peaksid toimima kooskõlas ühiselt 
kokkulepitud spetsifikatsioonidega ja 
vastama minimaalsetele 
tõhususkriteeriumidele, et tagada 
liikmesriikide loodud infrastruktuuride 
ristkasutatavus. Võrguteenused peaks 
hõlmama ka ühilduva võrguühenduse 
teenuseid, et võimaldada riigiasutustel oma 
ruumiandmekogumid ja -teenused 
kättesaadavaks teha.

Or. el

Justification

The compatibility of network systems is the essential factor in enabling various operations to 
be carried out, e.g. uploading, receiving and providing information.

Muudatusettepaneku esitaja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 16

16) Liikmesriikide kogemused on näidanud, 
et ruumiandmete infrastruktuuri edukaks 
rakendamiseks on oluline, et minimaalne 
hulk tasuta teenuseid oleks üldsusele 
kättesaadav. Liikmesriigid peaksid seetõttu 
vähemalt ruumiandmete kogumite 
ülesleidmise ja vaatamise teenused tasuta 
kättesaadavaks tegema.

16) Liikmesriikide kogemused on näidanud, 
et ruumiandmete infrastruktuuri edukaks 
rakendamiseks on oluline, et minimaalne 
hulk tasuta teenuseid oleks üldsusele 
kättesaadav. Liikmesriigid ja Euroopa Liit 
peaksid seetõttu vähemalt ruumiandmete 
kogumite ülesleidmise ja vaatamise teenused 
tasuta kättesaadavaks tegema.

Or. fr
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Justification

As it is a Community infrastructure that needs to be developed, it ought therefore to be 
included in this public information service.

Muudatusettepaneku esitaja Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 22

22) Ruumiandmete infrastruktuuride tõhus 
rakendamine eeldab kooskõlastamist kõigi 
nende vahel, kes on selliste infrastruktuuride 
loomisest kas teabe esitajate või kasutajatena 
huvitatud. Seetõttu tuleks nii liikmesriikides 
kui ühenduse tasandil luua asjakohased 
kooskõlastussüsteemid.

22) Ruumiandmete infrastruktuuride tõhus 
rakendamine eeldab kooskõlastamist kõigi 
nende vahel, kes on selliste infrastruktuuride 
loomisest kas teabe esitajate või kasutajatena 
huvitatud. Seetõttu tuleks luua asjakohased 
kooskõlastussüsteemid, mis laienevad eri 
valitsustasanditele ja mis võtavad arvesse 
volituste ja vastutuste jaotust 
liikmesriikides.

Or. nl

Justification

The rapporteur wishes to take account of the constitutional assignment of the various powers 
and responsibilities in the Member States. In order to avoid unnecessary bureaucracy, it 
seems preferable to provide that contacts with the Commission in connection with this 
directive should pass through the coordination structures which the various levels of 
government within the Member States agree amongst themselves.

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 22

22) Ruumiandmete infrastruktuuride tõhus 
rakendamine eeldab kooskõlastamist kõigi 
nende vahel, kes on selliste infrastruktuuride 
loomisest kas teabe esitajate või kasutajatena 
huvitatud. Seetõttu tuleks nii liikmesriikides 
kui ühenduse tasandil luua asjakohased 
kooskõlastussüsteemid.

22) Ruumiandmete infrastruktuuride tõhus 
rakendamine eeldab kooskõlastamist kõigi 
nende vahel, kes on selliste infrastruktuuride 
loomisest kas teabe esitajate või kasutajatena 
huvitatud. Seetõttu tuleks luua asjakohased 
kooskõlastussüsteemid eri pädevustasandite 
– kohaliku, riikliku ja ühenduse tasandi –
kaudu, mis peaks toimima kahesuunaliselt.

Or. el
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Justification

Because, otherwise, the desired objective will not be achieved.

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 42
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
üldeeskirjad ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuuri loomiseks ning see on vajalik 
ühenduse keskkonnapoliitika ja muude 
põhimõtete ja tegevuste rakendamiseks, 
millel võib olla otsene või kaudne mõju 
keskkonnale.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
sellise strateegilise planeerimise 
komponendid või tähtsaimad põhimõtted, 
mis on kavandatud ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuuri loomiseks ning see on vajalik 
ühendusega seotud säästva arengu poliitika 
ning muu poliitika ja tegevuste 
rakendamiseks, millel võib olla otsene või 
kaudne mõju keskkonnale.

Or. el

Justification

Because, since Gothenburg, it is an official Community policy.

Muudatusettepaneku esitaja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 43
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
üldeeskirjad ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuuri loomiseks ning see on vajalik 
ühenduse keskkonnapoliitika ja muude 
põhimõtete ja tegevuste rakendamiseks, 
millel võib olla otsene või kaudne mõju 
keskkonnale.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
üldeeskirjad ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuuri loomiseks ning see on vajalik 
ühenduse keskkonnapoliitika ja muude 
põhimõtete ja tegevuste rakendamiseks, 
millel võib olla otsene või kaudne mõju 
keskkonnale ja ruumihaldusele.

Or. it

Justification

Implementation of Inspire will have direct benefits for land use.
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Muudatusettepaneku esitaja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 44
Artikli 1 lõike 2 lõik 1

2. Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur 
põhineb liikmesriikide loodud ja hallatavatel 
ruumiandmete infrastruktuuridel.

2. Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur 
põhineb liikmesriikide loodud ja hallatavatel 
ruumiandmete infrastruktuuridel. Euroopa 
Komisjonil võib olla kooskõlastamisroll, 
eelkõige seoses ühenduse mõõtmes 
algatustega, nt satelliituuringuga.

Or. it

Justification

It needs to be emphasised that data harmonisation at European level calls for supranational 
coordination.

Muudatusettepaneku esitaja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 45</NumAm>
Artikli 1 lõike 2 lõik 1

2. Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur 
põhineb liikmesriikide loodud ja hallatavatel 
ruumiandmete infrastruktuuridel.

2. Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur 
põhineb liikmesriikide loodud ja hallatavatel 
ruumiandmete infrastruktuuridel ning mis 
tahes asjakohastel infrastruktuuridel, mis 
juba eksisteerivad ühenduse tasandil.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja Richard Seeber

Muudatusettepanek 46</NumAm>
Artikli 1 lõike 2 lõik 1

2. Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur 
põhineb liikmesriikide loodud ja hallatavatel 
ruumiandmete infrastruktuuridel.

2. Ühenduse geoandmete infrastruktuur 
põhineb liikmesriikide loodud ja hallatavatel 
olemasolevatel geoandmete
infrastruktuuridel.
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Or. de

Justification

'Geodata' is the customary expression used in German.

Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 47
Artikli 2 lõike 1 punkt c

c) nad on järgmiste isikute valduses: c) nende eest vastutavad järgmised isikud 
või töödeldakse neid järgmiste isikute 
juhiste kohaselt:

i) riigiasutus, mis on andmed loonud või 
vastu võtnud riigiasutuselt, või asutus, mis 
andmeid haldab või ajakohastab;

i) riigiasutus, mis loob, haldab või 
ajakohastab andmeid või võtab neid 
andmeid vastu;

ii) riigiasutuse nimel tegutsev füüsiline või 
juriidiline isik;
iii) kolmas isik, kellele on kooskõlas artikli 
17 lõikega 3 tehtud kättesaadavaks 
üleslaadimisteenused;

ii) kolmas isik, kellele on artikli 17 lõike 3 
kohaselt tehtud kättesaadavaks võrk;

Or. de

Justification

The term 'possession' is used here without further clarification. 'Responsibility' is a better 
term. It should be understood that each body has the right to authorise the use of these 
geodata.

Muudatusettepaneku esitaja Richard Seeber

Muudatusettepanek 48
Artikli 2 lõike 2 punkt c

c) nad on järgmiste isikute valduses: c) nende eest vastutavad järgmised isikud 
või töödeldakse neid järgmiste isikute 
juhiste kohaselt:

i) riigiasutus, mis on andmed loonud või 
vastu võtnud riigiasutuselt, või asutus, mis 
andmeid haldab või ajakohastab;

i) riigiasutus, mis loob, haldab või 
ajakohastab andmeid või võtab neid 
andmeid vastu;

ii) riigiasutuse nimel tegutsev füüsiline või 
juriidiline isik;
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iii) kolmas isik, kellele on artikli 17 lõike 3 
kohaselt tehtud kättesaadavaks 
üleslaadimisteenused;

ii) kolmas isik, kellele on artikli 17 lõike 3 
kohaselt tehtud kättesaadavaks võrk;

Or. de

Justification

The term 'possession' is used here without further clarification. In order to clarify this term, it 
is proposed either that the words 'in accordance with recital 11 of the PSI Directive' be added 
after the words 'in the possession of' or that the paragraph should be reformulated so as to be 
self-explanatory. In our estimation, 'responsibility' is a better term, by which we understand 
that each body has the right to authorise the use of these geodata. Even though the term 
'public authority' is explained in more detail later in this Directive, the fact that different 
terms are used here compared with the PSI Directive (which uses 'public sector body') is to be 
criticised.

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 49
Artikli 2 lõike 4 punkt 1a (uus)

Sidusrühmadele, sh kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, kasutajatele, andmete 
loojatele ja lisaväärtusega teenuste 
pakkujatele antakse võimalus osaleda 
protsessis, mille tulemusena kohandatakse 
käesoleva direktiivi lisasid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 50
Artikli 3 lõige 1

1. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira 
direktiivi 2003/4/EÜ kohaldamist, kui ei ole 
sätestatud teisiti.

1. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira 
direktiivi 2003/4/EÜ kohaldamist.

Or. fr

Justification

The phrase 'where otherwise provided' is not clear, as it is not indicated where such other 
provisions might come from. On the other hand, coordination with Article 3(2) is also called 
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for.

Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 51
Artikkel 4

Ruumiandmekogumite puhul, mis on 
riigiasutuse valduses või mida haldab 
riigiasutuse nimel tegutsev isik artikli 2 lõike 
1 punkti c kohaselt, ning juhul kui see asutus 
tegutseb liikmesriigis valitsussektori 
madalaimal tasemel, kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ainult nende 
ruumiandmekogumite suhtes, mille 
kogumist või levitamist kooskõlastab muu 
riigiasutus või mida nõutakse siseriiklike 
õigusaktide kohaselt.

Ruumiandmekogumite puhul, mis on 
riigiasutuse valduses või mida haldab 
riigiasutuse nimel tegutsev isik artikli 2 lõike 
1 punkti c kohaselt, ning juhul kui see asutus 
tegutseb liikmesriigis valitsussektori 
madalaimal tasemel (st kohalikul tasemel, 
nt linnades ja omavalitsustes), kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ainult siis, kui nii on 
nende ruumiandmekogumite suhtes 
sätestatud siseriiklikes õigusaktides 
valitsussektori kõrgemal tasemel või kui on 
olemas nende andmekogumite kasutamist 
käsitlevad õigusnormid.

Or. de

Justification

Whereas Article 5(a) refers to national, regional and local level, the term 'lowest level' 
appears in this Article.
At least the terminology within this Directive should be consistent. There should therefore be 
clarification of which of the three levels is meant (local level).

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 52
Artikkel 4

Ruumiandmekogumite puhul, mis on 
riigiasutuse valduses või mida haldab 
riigiasutuse nimel tegutsev isik artikli 2 
lõike 1 punkti c kohaselt, ning juhul kui see 
asutus tegutseb liikmesriigis valitsussektori 
madalaimal tasemel, kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ainult nende 
ruumiandmekogumite suhtes, mille 
kogumist või levitamist kooskõlastab muu 
riigiasutus või mida nõutakse siseriiklike 
õigusaktide kohaselt.

Käesolevas direktiivis kohaldatakse 
järgmisi mõisteid: 
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1) ruumiandmete infrastruktuur –
infrastruktuur, mille koostisosade hulka 
kuuluvad metaandmed, 
ruumiandmekogumid ja -teenused; 
võrguteenused ja -tehnoloogiad; andmete 
ühiskasutuse, neile ligipääsu ja nende 
kasutamise lepingud ning kooskõlastus- ja 
järelevalvemehhanismid, toimingud ja 
menetlused, mida luuakse, hallatakse ja 
tehakse kättesaadavaks käesoleva direktiivi 
kohaselt;
2) ruumiandmed – mis tahes andmed, mis 
otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele 
asukohale või geograafilisele alale;
3) ruumiandmekogum – ruumiandmete 
konkreetne tuvastatav kogum;
4) ruumiandmeteenused – toimingud, mida 
võib arvutiprogrammide abil 
andmekogumitesse kuuluvate 
ruumiandmetega või nendega seotud 
metaandmetega teha;
5) ruumiobjekt – konkreetse paiga või 
geograafilise alaga seotud reaalse objekti 
abstraktne kujutis;
6) metaandmed – teave, mis kirjeldab 
ruumiandmekogumeid ja 
ruumiandmeteenuseid ning võimaldab neid 
leida, registreerida ja kasutada;
7) riigiasutus:
a) mis tahes valitsusasutus või muu riiklik 
haldusasutus, kaasa arvatud riikliku, 
piirkondliku või kohaliku tasandi avalik-
õiguslikud nõuandeorganid;
b) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, 
kes täidab siseriiklike õigusaktide alusel 
avaliku halduse ülesandeid, sh 
keskkonnaga seotud eriülesanded, 
tegevused või teenused ning tehniline tugi, 
mida antakse igal juhul selle parandamise 
eesmärgil;
c) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, 
kes töötab punktis a või b osutatud asutuse 
või isiku alluvuses või täidab ülesandeid 
avalikus sektoris või osutab avalikke 
teenuseid.
Liikmesriigid võivad sätestada, et kui 
asutused või institutsioonid tegutsevad 
õigusemõistjana või seaduseandjana, ei 
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käsitleta neid käesoleva direktiivi 
kohaldamisel riigiasutuseks;
8) kolmas isik – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole riigiasutus ning 
kes kasutab juurdepääsukoodi. 

Or. el

Justification

The new phrasing should make the Directive more coherent and specific.

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 53
Artikkel 4

Ruumiandmekogumite puhul, mis on 
riigiasutuse valduses või mida haldab 
riigiasutuse nimel tegutsev isik artikli 2 lõike 
1 punkti c kohaselt, ning juhul kui see asutus 
tegutseb liikmesriigis valitsussektori 
madalaimal tasemel, kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ainult nende 
ruumiandmekogumite suhtes, mille 
kogumist või levitamist kooskõlastab muu 
riigiasutus või mida nõutakse siseriiklike 
õigusaktide kohaselt.

Ruumiandmekogumite puhul, mis on 
riigiasutuse valduses või mida haldab 
riigiasutuse nimel tegutsev isik artikli 2 lõike 
1 punkti c kohaselt, ning juhul kui see asutus 
tegutseb liikmesriigis valitsussektori 
madalaimal tasemel, esitatakse lisaks
ruumiandmekogumitele vabatahtlikult
andmed, mille kogumist ja levitamist 
kooskõlastab muu riigiasutus või mida 
nõutakse siseriiklike õigusaktide kohaselt.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 54
Artikkel 5

Käesolevas direktiivis käsitletakse 
riigiasutusena järgmisi asutusi või isikuid:

Käesolevas direktiivis käsitletakse 
riigiasutusena järgmisi asutusi või isikuid:

a) valitsusasutus või muu riiklik 
haldusasutus, kaasa arvatud riikliku, 
piirkondliku või kohaliku tasandi avalik-
õiguslikud nõuandeorganid;

a) valitsusasutus või muu riiklik 
haldusasutus, kaasa arvatud riikliku, 
piirkondliku või kohaliku tasandi avalik-
õiguslikud nõuandeorganid;

b) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 
töötab avaliku halduse sektoris siseriikliku 
õiguse alusel, kaasa arvatud eriülesanded, 

b) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 
töötab vahetult avaliku halduse sektoris 
siseriikliku õiguse alusel, kaasa arvatud 
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tegevused või teenused, mis on seotud 
keskkonnaga;

eriülesanded, tegevused või teenused, mis on
otseselt seotud keskkonnaga;

c) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, 
kes töötab punktis a või b osutatud asutuse 
või isiku alluvuses ja kes kannab avalikku 
vastutust või täidab avalikke ülesandeid või 
osutab avalikke teenuseid.
Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul kui 
asutused või institutsioonid tegutsevad 
õigusemõistja või seaduseandjana, ei 
käsitleta neid käesoleva direktiivi 
kohaldamisel riigiasutustena. 

Or. de

Justification

The definitions under (b) and (c) do not distinguish sufficiently between public authorities in 
the true sense, which are duty bound to set up and maintain the spatial data infrastructure as 
a public task, and third parties who may simply take part in that process. In particular, on the 
basis of the wording of (c), legal persons governed by private law who are 100%-owned by 
the Federal Republic of Germany would qualify as public authorities within the meaning of 
the Directive. Such a classification would blur the division of responsibilities between private 
third parties, including businesses, and government bodies.

Muudatusettepaneku esitaja Richard Seeber

Muudatusettepanek 55
Artikli 5 punkt c

c) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 
töötab punktis a või b osutatud asutuse või 
isiku alluvuses ja kannab avalikku vastutust 
või täidab avalikku ülesannet või osutab 
avalikke teenuseid.

c) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 
töötab punktis a või b osutatud asutuse või 
isiku alluvuses ja täidab avalikku ülesannet 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaliku 
sektori teabe taaskasutamist käsitleva 17. 
novembri 2003. aasta direktiivi 2003/98/EÜ 
tähenduses või osutab avalikke teenuseid.

Or. de

Justification

While the PSI Directive refers to 'public sector bodies' and 'public tasks', this Article refers to 
'public administration', 'public advisory bodies', 'public responsibility' and 'public functions'.
There is, however, no explanation of these terms and one must therefore be required.
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Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 56
Artikli 5 punkt c

c) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 
töötab punktis a või b osutatud asutuse või 
isiku alluvuses ja kes kannab avalikku 
vastutust või täidab avalikke ülesandeid või 
osutab avalikke teenuseid.

c) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 
töötab punktis a või b osutatud asutuse või 
isiku alluvuses ja täidab avalikku ülesannet 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaliku 
sektori teabe taaskasutamist käsitleva 17. 
novembri 2003. aasta direktiivi 2003/98/EÜ 
tähenduses või osutab avalikke teenuseid.

Or. de

Justification

While the PSI Directive refers to 'public sector bodies' and 'public tasks', this Article refers to 
'public administration', 'public advisory bodies', 'public responsibility' and 'public functions'.
There is, however, no explanation of these terms.

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 57
Artikli 5 lõik 2

Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul kui 
asutused või institutsioonid tegutsevad 
õigusemõistja või seaduseandjana, ei 
käsitleta neid käesoleva direktiivi 
kohaldamisel riigiasutustena.

kustutatud

Or. en

Justification

Paragraph 2 puts an unnecessary exclusion as environmental policy and judicial decisions 
about the environment are part of the total set of information related to the environment. This 
information is available under the EU IDA Programme, and within Member States 
eGovernment interoperability mandatory frameworks.
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Muudatusettepaneku esitaja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 58
Artikli 5 lõik 2

Liikmesriigid võivad sätestada, et kui 
asutused või institutsioonid tegutsevad 
õigusemõistja või seadusandjana, ei 
käsitleta neid käesoleva direktiivi 
kohaldamisel riigiasutustena.

kustutatud

Or. it

Justification

It must also be possible for the definition of public authorities to apply to a judicial body such 
as a court.

Muudatusettepaneku esitaja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 59
Artikkel 7

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ruumiandmetega seotud infrastruktuure 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ruumiandmetega seotud infrastruktuure 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.

Kui kolmandad isikud selles osalevad, 
saavad nad vastavat kompensatsiooni 
tingimusel, et on tekkinud märkimisväärne 
rahaline kulu.
Kui andmeid kasutatakse edaspidi vaid 
ärieesmärkidel, on neil õigus vastavale 
osale kasumist.

Or. de

Justification

The financial aspects of providing and using data must be given greater consideration.
Private parties incur considerable costs both in collecting data and making the necessary 
conversion to a format compatible with the databank. This cost should be offset 
commensurately. In its Explanatory Memorandum, the Commission also anticipates that 
prospective profits in the private sector are good. The financial value of such data must 
therefore be adequately taken into account.
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Muudatusettepaneku esitaja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 60
Artikkel 7

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ruumiandmetega seotud infrastruktuure 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.

Liikmesriigid loovad ja haldavad iseenda
ruumiandmetega seotud infrastruktuure 
kooskõlas käesoleva direktiiviga. Euroopa 
Komisjon võib võtta kooskõlastamis- ja 
standardimismeetmeid.

Or. it

Justification

National and Community responsibilities should be defined more clearly.

Muudatusettepaneku esitaja Richard Seeber

Muudatusettepanek 61
Artikli 8 lõike 2 punkt b

b) ruumiandmekogumite ja -teenuste 
kasutusõigused;

b) teenuste ja geoandmekogumite 
kasutustingimused (sh erirakenduste jaoks 
ettenähtud geoandmete kehtivus);

Or. de

Justification

The conditions of use must be included and proof must be provided that they have been 
accepted (similarly to licensing agreements for Internet downloads), since geodata are also 
produced in a special way for special purposes. Using such data for other purposes could 
result in damage. The information concerning the geodata in the metadata alone does not 
exempt the data producer from claims for damages from the outset. Data producers must 
therefore insist on the reproduction of the conditions of use, which, inter alia, contain a 
description of the use for which the data have been released. Otherwise, provision must still 
be made in the Directive for the exemption of data producers from any form of claim for 
damages (see also the amendment to Article 26).
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Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 62
Artikli 8 lõike 2 punkt b

b) ruumiandmekogumite ja -teenuste 
kasutusõigused;

b) teenuste ja geoandmekogumite 
kasutustingimused (sh erirakenduste jaoks 
ettenähtud geoandmete kehtivus);

Or. de

Justification

The conditions of use must be included and proof must be provided that they have been 
accepted (similarly to licensing agreements for Internet downloads), since geodata are also 
produced in a special way for special purposes. Using such data for other purposes could 
result in damage. The information concerning the geodata in the metadata alone does not 
exempt the data producer from claims for damages from the outset. Data producers must 
therefore insist on the reproduction of the conditions of use, which, inter alia, contain a 
description of the use for which the data have been released. Otherwise, provision must still 
be made in the Directive for the exemption of data producers from any form of claim for 
damages (see also the amendment to Article 26).

Muudatusettepaneku esitaja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 63
Artikli 8 lõike 2 punkt b

b) ruumiandmekogumite ja -teenuste 
kasutusõigused;

b) ruumiandmekogumite ja -teenuste 
kasutusõigused ning nendega seotud kulud;

Or. fr

Justification

Costs and comparisons thereof are important information.

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 64
Artikli 8 lõike 2 punkt e

e) ruumiandmekogumid, millele on üldsuse 
juurdepääs artikli 19 kohaselt piiratud, ja 

kustutatud
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sellise piirangu põhjused.

Or. es

Justification

There does not appear to be any need to create metadata for data sets to which public access 
is limited.

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 65
Artikkel 9

Liikmesriigid loovad artiklis 8 nimetatud 
metaandmed järgmise ajakava järgi:

Liikmesriigid loovad artiklis 8 nimetatud 
metaandmed [kolme aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist], kui tegemist 
on ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad I, 
II ja III lisas loetletud valdkondadesse ja 
mida kohaldatakse liikmesriigi 
territooriumil.

a) [kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad ühte 
või mitmesse I ja II lisas loetletud 
valdkondadest;

b) [kuue aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad 
ühte või mitmesse III lisas loetletud 
valdkondadest.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 66
Artikkel 9

Liikmesriigid loovad artiklis 8 nimetatud 
metaandmed järgmise ajakava järgi:

Liikmesriigid loovad artiklis 8 nimetatud 
metaandmed järgmise ajakava järgi:

a) [kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad ühte 

a) [kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis on seotud ühe 
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või mitmesse I ja II lisas loetletud 
valdkondadest;

või mitme I ja II lisas loetletud valdkonnaga;

b) [kuue aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad ühte 
või mitmesse III lisas loetletud 
valdkondadest.

b) [kuue aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis on seotud ühe 
või mitme III lisas loetletud valdkonnaga.

Or. nl

Justification

The rapporteur wishes to make it clear what data are at issue, but above all wishes to make 
the formulation in Article 9 consistent with the objectives formulated in Article 2. 

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 67
Artikkel 9

Liikmesriigid loovad artiklis 8 nimetatud 
metaandmed järgmise ajakava järgi:

Liikmesriigid loovad artiklis 8 nimetatud 
metaandmed järgmise ajakava järgi:

a) [kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad ühte 
või mitmesse I ja II lisas loetletud 
valdkondadest;

a) [kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad mis 
tahes I ja II lisas loetletud valdkonda;

b) [kuue aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad ühte 
või mitmesse III lisas loetletud 
valdkondadest.

b) [kuue aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad mis 
tahes III lisas loetletud valdkonda.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 68
Artikli 11 lõike 1 punkt a

a) ruumiandmete ühtlustatud
spetsifikatsioonid;

a) spetsifikatsioonid ruumiandmete 
ühtlustamiseks;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja Richard Seeber

Muudatusettepanek 69
Artikli 11 lõige 2

2. Isikutele, kes tunnevad asjaomaste 
ruumiandmete vastu huvi oma rolli tõttu 
ruumiandmete infrastruktuuris, mis hõlmab 
kasutajat, tootjat, lisaväärtusteenuste osutajat 
või kooskõlastavat asutust, antakse võimalus 
osaleda lõikes 1 sätestatud 
rakenduseeskirjade ettevalmistamises.

2. Liikmesriikide riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi esindajatele nende 
tähtsuse tõttu geoandmete tootjate, 
valdajate ja pakkujatena ning ka isikutele, 
kes tunnevad asjaomaste geoandmete vastu 
huvi oma rolli tõttu geoandmete
infrastruktuuris, mis hõlmab kasutajat, 
tootjat, lisaväärtusteenuste osutajat või 
kooskõlastavat asutust, antakse võimalus 
osaleda lõikes 1 sätestatud 
rakenduseeskirjade ettevalmistamises.

Or. de

Justification

In the Commission's text, the participants in the preparatory process are listed in an order 
which is in inverse proportion to the importance of the actual participants in the process of 
production, holding and provision of data. The amendment to the wording of the text is 
required to reflect the scale of expense incurred and the distribution of costs.

Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 70
Artikli 11 lõige 2

2. Isikutele, kes tunnevad asjaomaste 
ruumiandmete vastu huvi oma rolli tõttu 
ruumiandmete infrastruktuuris, mis hõlmab 
kasutajat, tootjat, lisaväärtusteenuste osutajat 
või kooskõlastavat asutust, antakse võimalus 
osaleda lõikes 1 sätestatud 
rakenduseeskirjade ettevalmistamises.

2. Liikmesriikide riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi esindajatele nende 
tähtsuse tõttu geoandmete tootjate, 
valdajate ja pakkujatena ning ka isikutele, 
kes tunnevad asjaomaste geoandmete vastu 
huvi oma rolli tõttu geoandmete
infrastruktuuris, mis hõlmab kasutajat, 
tootjat, lisaväärtusteenuste osutajat või 
kooskõlastavat asutust, antakse võimalus 
osaleda lõikes 1 sätestatud 
rakenduseeskirjade ettevalmistamises.

Or. de
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Justification

In the Commission's text, the participants in the preparatory process are listed in an order 
which is in inverse proportion to the importance of the actual participants in the process of 
production, holding and provision of data. The amendment to the wording of the text is 
required to reflect the scale of expense incurred and the distribution of costs.

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 71
Artikli 13 lõige 1

1. Kui tegemist on ruumiandmekogumitega, 
mis kuuluvad ühte või mitmesse I või II lisas 
loetletud valdkondadest, peavad artikli 11 
lõike 1 punktis a ettenähtud 
rakenduseeskirjad vastama lõigetes 2, 3 ja 4 
sätestatud tingimustele.

1. Kui tegemist on ruumiandmekogumitega, 
mis kuuluvad mis tahes I, II või III lisas 
loetletud valdkonda, peavad artikli 11 lõike 
1 punktis a ettenähtud rakenduseeskirjad 
vastama lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud 
tingimustele.

Or. es

Justification

Reference should also be made to Annex III in this paragraph because it is a thematic section 
that needs to be duly harmonised and, in particular, because there is a longer deadline for 
incorporation.

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 72
Artikli 13 lõige 1

1. Kui tegemist on ruumiandmekogumitega, 
mis kuuluvad ühte või mitmesse I või II lisas 
loetletud valdkondadest, peavad artikli 11 
lõike 1 punktis a ettenähtud 
rakenduseeskirjad vastama lõigetes 2, 3 ja 4 
sätestatud tingimustele.

1. Kui tegemist on ruumiandmekogumitega, 
mis kuuluvad I või II lisas loetletud 
valdkondadesse, peavad artikli 11 lõike 1 
punktis a ettenähtud rakenduseeskirjad 
vastama lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud 
tingimustele.

Or. en



PE 353.672v01-00 22/45 AM\555961ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 73
Artikli 13 lõike 2 punkt a

a) ruumiobjektide unikaalsete 
identifikaatorite ühtne süsteem;

kustutatud

Or. es

Justification

Efforts should be concentrated on securing the harmonisation and integration of feature 
categories and nomenclatures, without attempting to impose a system of unique identifiers for 
individual objects.

Muudatusettepaneku esitaja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 74
Artikli 13 lõike 2 punkt a

a) ruumiobjektide unikaalsete 
identifikaatorite ühtne süsteem;

a) ühiselt kasutatavate geograafiliste 
objektide identifikaatorite süsteemide 
kogum;

Or. fr

Justification

The proposal is unclear. The aim of this instrument is to bring about an exchange of common 
measures applicable, which is what this article is about. The use of the words 'unique 
identifiers' could cause confusion in that it might refer to a technique already in use which 
does not seem to be the most appropriate. In order to avoid any interpretation, the term 
'unique identifiers' should be amended.

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 75
Artikkel 14

Artikli 11 lõike 1 punktis a ettenähtud 
rakenduseeskirjad võetakse vastu järgmise 
ajakava järgi:

Artikli 11 lõike 1 punktis a ettenähtud, I, II 
ja III lisas loetletud valdkondadesse 
kuuluvate ruumiandmekogumite
rakenduseeskirjad võetakse vastu [kahe aasta 
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jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist].

a) [kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad 
ühte või mitmesse I lisas loetletud 
valdkondadest;
b) [viie aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad 
ühte või mitmesse II või III lisas loetletud 
valdkonda.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 76
Artikkel 14

Artikli 11 lõike 1 punktis a ettenähtud 
rakenduseeskirjad võetakse vastu järgmise 
ajakava järgi:

Artikli 11 lõike 1 punktis a ettenähtud 
rakenduseeskirjad võetakse vastu järgmise 
ajakava järgi:

a) [kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad ühte 
või mitmesse I lisas loetletud valdkonda;

a) [kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis on seotud ühe 
või mitme I lisas loetletud valdkonnaga;

b) [viie aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad ühte 
mitmest II või III lisas loetletud valdkonda.

b) [viie aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis on seotud ühe 
või mitme II või III lisas loetletud 
valdkonnaga.

Or. nl

Justification

The rapporteur wishes to make it clear what data are at issue, but above all wishes to make
the formulation in Article 14 consistent with the objectives formulated in Article 2.

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 77
Artikkel 14
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Artikli 11 lõike 1 punktis a ettenähtud 
rakenduseeskirjad võetakse vastu järgmise 
ajakava järgi:

Artikli 11 lõike 1 punktis a ettenähtud 
rakenduseeskirjad võetakse vastu järgmise 
ajakava järgi:

a) [kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad ühte 
või mitmesse I lisas loetletud valdkonda;

a) [kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad mis 
tahes I lisas loetletud valdkonda;

b) [viie aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad ühte 
mitmest II või III lisas loetletud valdkonnast.

b) [viie aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist], kui tegemist on 
ruumiandmekogumitega, mis kuuluvad mis 
tahes II või III lisas loetletud valdkonda.

Or. es

Muudatusettepaneku esitajad Caroline Jackson ja Mary Honeyball

Muudatusettepanek 78
Artikkel 15

Liikmesriigid tagavad, et rohkem kui kaks 
aastat pärast vastavate, artikli 11 lõike 1 
punktis a sätestatud spetsifikatsioonide 
vastuvõtmise kuupäeva kogutud või 
ajakohastatud ruumiandmekogumid viiakse 
nende spetsifikatsioonidega vastavusse kas 
ruumiandmekogumite kohandamise või 
teisendamise teel.

Liikmesriigid tagavad, et rohkem kui kaks 
aastat pärast vastavate, artikli 11 lõike 1 
punktis a sätestatud spetsifikatsioonide 
vastuvõtmise kuupäeva kogutud, 
teisendatud või tervikuna 
ümberkorraldatud ruumiandmekogumid 
viiakse nende spetsifikatsioonidega 
vastavusse kas spetsifikatsiooni
kohandamise teel või koostalitlusvõime abil.

Or. en

Justification

The current text would require large databases subject to minor regular updates to be re-
engineered in their entirety to comply with the new specifications. This should apply only to 
major restructuring or the creation of new databases. Time, money and expertise should be 
focused on future work, not re-engineering the past; and on ensuring interoperability, i.e. 
allowing databases to interact without disproportionate requirement to have exactly the same 
structure.

Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 79
Artikli 16 lõige 1
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1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 11 lõikes 
1 sätestatud rakenduseeskirjade järgimiseks 
vajalik teave või andmed tehakse 
riigiasutustele või kolmandatele isikutele 
kättesaadavaks tingimustel, mis ei piira 
nende kasutamist sel eesmärgil.

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 11 lõikes 
1 sätestatud rakenduseeskirjade järgimiseks 
vajalik teave või andmed tehakse 
riigiasutustele või kolmandatele isikutele 
kättesaadavaks või vahetatakse neid 
riigiasutuste või kolmandate isikutega 
avaliku sektori teabe taaskasutamist 
käsitleva direktiivi (PSI-direktiiv) sätete 
kohaselt. Kasutuspiirangud tuleb näidata 
selgelt ja arusaadavalt kasutustingimuste 
kujul ning kasutajad peavad need 
tõestatavas vormis heaks kiitma, selleks et 
vältida väärkasutust ja sellest tulenevaid 
kahjusid.

Or. de

Justification

This provision possibly contradicts the corresponding provisions of the PSI Directive in that 
the Commission is allowed, pursuant to the procedure referred to in Article 30(2), to adopt 
implementing rules for agreements on the exchange of geodata. The substance or thrust of 
these implementing rules is not even indicated at this point. It would be better, in terms of 
legal certainty for European citizens, to fall back on existing EU Directives instead of 
constantly devising new formulations which, to some extent, are seriously at variance with 
existing definitions.

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 80
Artikkel 17

1. Liikmesriigid loovad ja haldavad 
üleslaadimisteenuseid, et teha metaandmed 
ning ruumiandmekogumid ja -teenused 
kättesaadavaks artikli 18 lõikes 1 osutatud 
teenuste abil.

1. Liikmesriigid loovad ja haldavad 
koostalitluse teenuseid, et teha metaandmed 
ning ruumiandmekogumid ja -teenused 
kättesaadavaks artikli 18 lõikes 1 nimetatud 
teenuste abil.

2. Lõikes 1 osutatud üleslaadimisteenused 
tehakse kättesaadavaks riigiasutustele.

2. Lõikes 1 osutatud koostalitluse teenused 
tehakse kättesaadavaks riigiasutustele.

3. Lõikes 1 osutatud üleslaadimisteenused 
tehakse kättesaadavaks kolmandatele 
isikutele nende taotluse korral, tingimusel, et 
nende ruumiandmekogumid ja -teenused 
vastavad rakenduseeskirjadele, milles 

3. Lõikes 1 osutatud koostalitluse teenused 
tehakse kättesaadavaks kolmandatele 
isikutele nende taotluse korral, tingimusel, et 
nende ruumiandmekogumid ja -teenused 
vastavad rakenduseeskirjadele, milles 
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sätestatakse kohustused eelkõige seoses 
metaandmete, võrguteenuste ja 
koostalitlusvõimega.

sätestatakse kohustused eelkõige seoses 
metaandmete, võrguteenuste ja 
koostalitlusvõimega.

Or. es

Justification

An IDE is an integrated structure for geo-referenced data distributed in various geographical 
information systems that is accessible via the Internet with a minimum number of 
standardised protocols and specifications. In addition to data and metadata, it includes 
technologies for searching for and accessing these data, standards for their production,
management and dissemination and agreements between data producers and between data 
producers and users. It is therefore a structure providing a geographical information system 
interconnection and interoperation service, and transferring data to a system is only one of 
the tasks it can perform.

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 81
Artikli 18 lõike 1 lõik 2

Need teenused peavad olema kergesti 
kasutatavad ja Interneti või muude üldsusele 
kättesaadavate sidevahendite kaudu 
ligipääsetavad. 

Need teenused peavad olema kergesti 
kasutatavad ja Interneti või muude üldsusele 
kättesaadavate sidevahendite kaudu 
ligipääsetavad, v.a andmed, mille 
edastamine üldsusele tooks kaasa teatavaid 
ebasoodsaid tagasilööke. Selliste erandite 
puhul esitatakse täielikud põhjendused. 

Or. el

Justification

The purpose of the amendment is to cover an area of sensitive data which, if communicated to 
the general public, could cause social problems.

Muudatusettepaneku esitaja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 82
Artikli 18 lõike 1 lõik 2

Need teenused peavad olema kergesti 
kasutatavad ja Interneti või muude üldsusele 
kättesaadavate sidevahendite kaudu 

Need teenused peavad olema kergesti 
kasutatavad ja Interneti või muude üldsusele 
kättesaadavate sidevahendite kaudu 
ligipääsetavad kooskõlas liikmesriikide 
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ligipääsetavad. määratud rahastamiskorraga.

Or. fr

Justification

National structures have different economic models. Some are entirely financed by the State, 
while others are only partially so. It is therefore necessary to respect subsidiarity in this field.

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 83
Artikli 19 lõike 1 punkt d

d) äri- või tööstusteabe konfidentsiaalsust, 
kui selline konfidentsiaalsus on sätestatud 
siseriikliku või ühenduse õigusega, et kaitsta 
õigustatud majandushuvi, sealhulgas 
avalikku huvi säilitada statistilist 
konfidentsiaalsust ja maksusaladust;

d) äri- või tööstusteabe konfidentsiaalsus, 
kui selline konfidentsiaalsus on sätestatud 
siseriikliku või ühenduse õigusega, et kaitsta 
õigustatud majandushuvi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad Caroline Jackson ja Mary Honeyball

Muudatusettepanek 84
Artikli 19 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) intellektuaalomandiõigused;

Or. en

Justification

INSPIRE must not set up a different regime from existing legislation, particularly in relation 
to the operation of the Access to Environmental Information Directive (2003/4). Article 19 of 
the Commission proposal should simply reproduce the grounds for refusal set out in Article 
4(2) of that Directive.

Muudatusettepaneku esitajad Caroline Jackson ja Mary Honeyball

Muudatusettepanek 85
Artikli 19 lõike 1 punkt f b (uus)
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f b) mis tahes isiku huvisid või kaitset, kui 
isik esitas taotletavat teavet vabatahtlikult 
ilma õigusliku kohustuseta või ilma et teda 
oleks võidud selleks õiguslikult kohustada, 
välja arvatud juhul, kui see isik on 
nõustunud kõnealuse teabe avaldamisega.

Or. en

Justification

INSPIRE must not set up a different regime from existing legislation, particularly in relation 
to the operation of the Access to Environmental Information Directive (2003/4). Article 19 of 
the Commission proposal should simply reproduce the grounds for refusal set out in Article 
4(2) of that Directive.

Muudatusettepaneku esitaja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 86
Artikli 19 lõige 2

2. Lõikes 1 sätestatud juurdepääsu 
piiramise põhjuseid tõlgendatakse 
kitsendavalt, võttes konkreetsel juhul 
arvesse kõnealust juurdepääsu eeldavat 
avalikku huvi. Igal konkreetsel juhul
kaalutakse avalikustamist eeldavat avalikku 
huvi juurdepääsu piiramise või teatavatele 
tingimustele kohaldamise huvi vastu. Lõike 
1 punktide a, d, e ja f kohaselt ei või 
liikmesriigid piirata juurdepääsu keskkonda 
viidavaid heitmeid käsitlevale teabele. 

2. Avalikustamist eeldavat avalikku huvi 
kaalutakse igal konkreetsel juhul
juurdepääsu piiramise või teatavatele 
tingimustele kohaldamise huvi vastu. 
Sellisel juhul võetakse nõuetekohaselt 
arvesse ameti- ja ärisaladuste 
konfidentsiaalsust. Lõike 1 punktide a, e ja f 
kohaselt ei või liikmesriigid piirata 
juurdepääsu keskkonda viidavaid heitmeid 
käsitlevale teabele.

Or. de

Justification

Where private data are used, there must be comprehensive safeguards for the confidentiality 
of business or company secrets, insofar as these are protected under national or Community 
law, in order to protect legitimate economic interests. A restrictive interpretation of these 
rights of protection gives rise to considerable legal misgivings.

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 87
Artikli 19 lõige 2
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2. Lõikes 1 sätestatud juurdepääsu piiramise 
põhjuseid tõlgendatakse kitsendavalt, võttes 
konkreetsel juhul arvesse kõnealust 
juurdepääsu eeldavat avalikku huvi. Igal 
konkreetsel juhul kaalutakse avalikustamist 
eeldavat avalikku huvi juurdepääsu 
piiramise või teatavatele tingimustele 
kohaldamise huvi vastu. Lõike 1 punktide a, 
d, e ja f kohaselt ei või liikmesriigid piirata 
juurdepääsu keskkonda viidavaid heitmeid 
käsitlevale teabele. 

2. Lõikes 1 sätestatud juurdepääsu piiramise 
põhjuseid tõlgendatakse kitsendavalt, võttes 
konkreetsel juhul arvesse kõnealust 
juurdepääsu eeldavat avalikku huvi. Igal 
konkreetsel juhul kaalutakse avalikustamist 
eeldavat avalikku huvi juurdepääsu 
piiramise või teatavatele tingimustele 
kohaldamise huvi vastu. Liikmesriigid ei või 
piirata juurdepääsu keskkonda viidavaid 
heitmeid käsitlevale teabele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad Caroline Jackson ja Mary Honeyball

Muudatusettepanek 88
Artikli 20 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 18 lõike 1 
punktides a ja b osutatud teenused on 
üldsusele tasuta kättesaadavad.

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 18 lõike 1 
punktis a osutatud teenused on üldsusele 
tasuta kättesaadavad ja et artikli 18 lõike 1 
punktis b osutatud teenused on üldsusele 
kättesaadavad. Viimasel juhul võivad 
teenused vajaduse korral sisaldada tasu 
ja/või litsentsi kas üldsusele teenust 
osutavale isikule või, kui teenuse osutaja 
nii otsustab, üldsusele endale.

Or. en

Justification

Spatial data is already available to the public free of charge, through websites such as 
www.multimap.com. This is possible because the access provider (e.g.multimap) pays for the 
information from Member State mapping agencies and recovers costs from advertising. This 
amendment will encourage this common practice of giving the public ‘free view’ while 
protecting intellectual property rights.

Muudatusettepaneku esitaja Richard Seeber

Muudatusettepanek 89
Artikkel 20

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 18 lõike 1 
punktides a ja b osutatud teenused on 

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 18 lõike 1 
punktis a osutatud teenused on üldsusele 
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üldsusele tasuta kättesaadavad. tasuta kättesaadavad.
2. Kui riigiasutused võtavad artikli 18 lõike 
1 punktides c või e osutatud teenuste eest 
tasu, tagavad liikmesriigid e-kaubanduse 
teenuste kättesaadavuse.

2. Kui riigiasutused võtavad artikli 18 lõike 
1 punktides b, c, d või e osutatud teenuste 
eest tasu, tagavad liikmesriigid e-
kaubanduse teenuste kättesaadavuse.

Or. de

Justification

Services under (b) and (d) may also incur high costs owing to high quality or their 
performance.

Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 90
Artikkel 20

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 18 lõike 1 
punktides a ja b osutatud teenused on 
üldsusele tasuta kättesaadavad.

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 18 lõike 1 
punktis a osutatud teenused on üldsusele 
tasuta kättesaadavad.

2. Kui riigiasutused võtavad artikli 18 lõike 
1 punktides c või e osutatud teenuste eest 
tasu, tagavad liikmesriigid e-kaubanduse 
teenuste kättesaadavuse.

2. Kui riigiasutused võtavad artikli 18 lõike 
1 punktides b, c, d või e osutatud teenuste 
eest tasu, tagavad liikmesriigid e-
kaubanduse teenuste kättesaadavuse.

Or. de

Justification

Services under (b) and (d) may also incur high costs owing to high quality or their 
performance.

Muudatusettepaneku esitaja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 91
Artikli 20 lõige 2

2. Kui riigiasutused võtavad artikli 18 lõike 
1 punktides c või e osutatud teenuste eest 
tasu, tagavad liikmesriigid e-kaubanduse 
teenuste kättesaadavuse.

2. Kui riigiasutused võtavad artikli 18 lõike 
1 punktides c või e osutatud teenuste eest 
tasu, tagavad liikmesriigid infotehnoloogia 
juurdepääsu teenuste kättesaadavuse.

Or. it
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Justification

Charging for services can take various forms, and 'IT access' is a more comprehensive term 
than 'e-commerce'.

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 92
Artikli 21 lõike 2 lõik 2

Liikmesriigid võivad tagada juurdepääsu 
neile teenustele ka iseenda pääsupunktide 
kaudu. 

Liikmesriigid tagavad juurdepääsu neile 
teenustele ka iseenda pääsupunktide kaudu.

Or. es

Justification

Rather than giving them the option of doing so or not, the Member States should be obliged to 
set up a national geo-portal.

Muudatusettepaneku esitaja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 93
Artikli 23 lõike 1 lõik 1

1. Liikmesriigid võtavad vastu meetmed 
ruumiandmekogumite ja -teenuste 
ühiskasutuseks riigiasutuste vahel. Need 
meetmed võimaldavad liikmesriikide 
riigiasutustel ning ühenduse institutsioonidel 
ja asutustel pääseda ligi 
ruumiandmekogumitele ja -teenustele ning 
vahetada ja kasutada neid kogumeid ja 
teenuseid selliste riiklike ülesannete 
täitmisel, millel võib olla otsene või kaudne 
mõju keskkonnale.

1. Liikmesriigid võtavad kokkuleppel oma 
piirkondlike või kohalike institutsioonidega
vastu meetmed ruumiandmekogumite ja -
teenuste ühiskasutuseks riigiasutuste vahel. 
Need meetmed võimaldavad liikmesriikide 
riigiasutustel ning ühenduse institutsioonidel 
ja asutustel pääseda ligi 
ruumiandmekogumitele ja -teenustele ning 
vahetada ja kasutada neid kogumeid ja 
teenuseid selliste riiklike ülesannete 
täitmisel, millel võib olla otsene või kaudne 
mõju keskkonnale.

Or. it

Justification

Local government authorities and bodies should also be involved.
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Muudatusettepaneku esitajad Caroline Jackson ja Mary Honeyball

Muudatusettepanek 94
Artikli 23 lõike 1 lõik 2

Esimeses lõigus ettenähtud meetmed ei 
takista kasutamise osas mis tahes 
tehingutest, menetlustest, õigusaktidest ja 
institutsioonilistest või finantssätetest 
tulenevate piirangute suhtes.

Liikmesriikide riigiasutused ning ühenduse 
institutsioonid ja asutused pääsevad ligi 
ruumiandmekogumitele ja -teenustele ning 
kasutavad neid kogumeid ja teenuseid 
kehtiva õigusliku raamistiku alusel selleks, 
et suurendada andmete kasutamist või 
ühiskasutust.

Or. en

Justification

The reuse of spatial data should be encouraged. However, most spatial data providers licence 
data for a fee. This revenue pays for maintaining and developing the service to meet customer 
requirements. This Article might have a significant adverse effect on the investment capital 
data providers can put into their service in order to meet customer needs and improve the 
quality of the data. Allowing the information to be reused without charge is unsustainable and 
will result in poorer quality information and therefore more limited benefits from the 
proposed Directive.

Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 95
Artikli 23 lõike 1 lõik 2

Esimeses lõigus ettenähtud meetmed ei 
takista kasutamise osas mis tahes 
tehingutest, menetlustest, õigusaktidest ja 
institutsioonilistest või finantssätetest 
tulenevate piirangute suhtes.

Esimeses lõigus ettenähtud meetmed ei 
takista riiklikku ülesannet täitvate 
riigiasutuste poolse kasutamise osas mis 
tahes tehingutest, menetlustest, õigusaktidest 
ja institutsioonilistest või finantssätetest 
tulenevate piirangute suhtes, tingimusel, et 
kasutuspiirangud ei pea kasutajat kaitsma 
andmete tahtmatust väärkasutamisest 
tulenevate kahjude eest.

Or. de

Justification

A wording analogous to that in Article 2, 7.4 of the PSI Directive is advisable here.
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Muudatusettepaneku esitaja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 96
Artikli 23 lõike 1 lõik 2

Esimeses lõigus ettenähtud meetmed ei 
takista kasutamise osas mis tahes 
tehingutest, menetlustest, õigusaktidest ja 
institutsioonilistest või finantssätetest 
tulenevate piirangute suhtes.

Esimeses lõigus ettenähtud meetmed ei 
takista kasutamise osas mis tahes 
tehingutest, menetlustest, õigusaktidest ja 
institutsioonilistest või finantssätetest 
tulenevate piirangute suhtes, v.a 
intellektuaalomandiõigusest tulenevad 
piirangud.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitajad Caroline Jackson ja Mary Honeyball

Muudatusettepanek 97
Artikli 23 lõige 2

2. Lõikes 1 sätestatud ruumiandmete 
ühiskasutuse võimalus on ühenduse või 
liikmesriikide poolt sõlmitud 
rahvusvaheliste kokkulepetega loodud 
asutustele avatud selliste ülesannete 
täitmiseks, millel võib olla otsene või 
kaudne mõju keskkonnale.

2. Lõikes 1 sätestatud sama kord
ruumiandmete ühiskasutuseks on ühenduse 
või liikmesriikide sõlmitud rahvusvaheliste 
kokkulepetega loodud asutustele avatud 
selliste ülesannete täitmiseks, millel võib 
olla otsene või kaudne mõju keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 98
Artikli 23 lõige 2

2. Lõikes 1 sätestatud ruumiandmete 
ühiskasutuse võimalus on ühenduse või 
liikmesriikide sõlmitud rahvusvaheliste 
kokkulepetega loodud asutustele avatud 
selliste ülesannete täitmiseks, millel võib

2. Lõikes 1 sätestatud ruumiandmete 
ühiskasutuse võimalus on ühenduse või 
liikmesriikide sõlmitud rahvusvaheliste 
kokkulepetega loodud asutustele avatud 
selliste ülesannete täitmiseks, millel on mõju 
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olla otsene või kaudne mõju keskkonnale. keskkonnale. Välja jäetakse 
ühiskasutatavate andmete kasutamine 
äriotstarbel. 

Or. de

Justification

This wording is far too broad and overshoots the mark. Environmentally conscious and 
responsible bodies may use these data but, at the same time, multinational corporations may 
also feel entitled - by virtue of trade agreements, for example - to use the data, which was 
freely made available, for commercial purposes. We reject allowing these bodies to share 
such geodata on a unilateral basis. If these bodies actually express an interest, a procedure 
pursuant to Article 30 is proposed for each individual case.

Muudatusettepaneku esitajad Caroline Jackson ja Mary Honeyball

Muudatusettepanek 99
Artikli 23 lõige 3

3. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed konkurentsimoonutuste 
ärahoidmiseks sel juhul, kui riigiasutused
viivad samuti ellu äritegevust, mis ei ole 
seotud nende riiklike ülesannete täitmisega, 
ning avalikustavad kõnealused meetmed.

3. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed konkurentsimoonutuste 
ärahoidmiseks.

Or. en

Justification

There should be no distortion of competition, full stop. The second part of paragraph 3 
creates an unnecessary distinction between public and private bodies.

Muudatusettepaneku esitajad Caroline Jackson ja Mary Honeyball

Muudatusettepanek 100
Artikli 23 lõige 4

4. Ühenduse institutsioonidel ja asutustel 
on lisaks lõikes 1 ettenähtud 
andmekogumitele ja -teenustele juurdepääs 
ka ruumiandmekogumitele ja -teenustele. 
Euroopa Komisjon võtab artikli 30 lõikes 2 
osutatud korra kohaselt vastu sellist 
juurdepääsu ning sellega kaasnevaid 

kustutatud
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kasutusõigusi reguleerivad 
rakenduseeskirjad. 

Or. en

Justification

There should be no distortion of competition, full stop. Paragraph 4 is no longer necessary, 
as amended paragraphs 1 and 2 deal with the possible requirement for access to additional 
spatial data.

Muudatusettepaneku esitaja Richard Seeber

Muudatusettepanek 101
Artikli 23 lõige 4

4. Ühenduse institutsioonidel ja asutustel on 
lisaks lõikes 1 ettenähtud andmekogumitele 
ja -teenustele juurdepääs ka 
ruumiandmekogumitele ja -teenustele. 
Euroopa Komisjon võtab artikli 30 lõikes 2 
osutatud korra kohaselt sellist juurdepääsu 
ning sellega kaasnevaid kasutusõigusi 
reguleerivad rakenduseeskirjad vastu. 

4. Ühenduse institutsioonidel ja asutustel on 
kooskõlastatud kokkulepped juurdepääsu 
kohta ruumiandmekogumitele ja -teenustele. 
Euroopa Komisjon võtab artikli 30 lõikes 2 
osutatud korra kohaselt sellist juurdepääsu 
ning sellega kaasnevaid kasutusõigusi 
reguleerivad rakenduseeskirjad vastu. 

Or. de

Justification

The wording sounds as if there should be unrestricted access to all Member States' 
information. This cannot be the Commission's intention and the text should therefore be 
expressed more clearly.

Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 102
Artikkel 24

Euroopa Komisjon võtab artikli 30 lõikes 2 
osutatud korra kohaselt vastu 
rakenduseeskirjad ruumiandmekogumite ja -
teenuste kolmandate isikute poolt 
taaskasutamise võimaluse suurendamiseks. 
Need rakenduseeskirjad võivad sisaldada 
ühiste litsentsimistingimuste kehtestamist. 

Euroopa Komisjon võtab artikli 30 lõikes 2 
osutatud korra kohaselt vastu 
rakenduseeskirjad geoandmekogumite ja -
teenuste kolmandate isikute poolt 
taaskasutamise võimaluse suurendamiseks. 
Need rakenduseeskirjad, mis on kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
novembri 2003. aasta direktiivi 2003/98 
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sätetega, võivad sisaldada ühiste 
litsentsimistingimuste kehtestamist. 

Or. de

Justification

Regardless of whether corresponding provisions are adopted by the Commission under 
Article 30(2) or by the Member States themselves, these implementing rules must in any case 
be in line with the PSI Directive.

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 103
Artikli 24 lõige 1 a (uus)

Ühtsete litsentside kehtestamine ei piira 
asjatult andmete taaskasutamist või 
teenuste kasutamist ning seda ei kasutata 
konkurentsi piiramiseks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Richard Seeber

Muudatusettepanek 104
Artikli 26 lõige 1

1. Komisjon vastutab ühenduse 
ruumiandmete infrastruktuuride 
kooskõlastamise eest ühenduse tasemel ja 
teda abistab selles Euroopa 
Keskkonnaagentuur.

1. Komisjon vastutab ühenduse keskkonna 
seisukohast oluliste geoandmete
infrastruktuuride kooskõlastamise eest 
ühenduse tasemel ja teda abistab selles 
Euroopa Keskkonnaagentuur.

Or. de

Justification

The original reason for the very need for the INSPIRE Directive is totally forgotten here.
Instead of focusing on the objective of being able to access environmentally relevant data, the 
emphasis is merely on a general coordination of geodata infrastructure. It should therefore be 
made clear that it is a question of environmental data, particularly as the Commission has no 
competence in matters concerning spatial planning, a fact which might possibly be lost in the 
chosen terminology.
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Muudatusettepaneku esitaja Karin Scheele

Muudatusettepanek 105
Artikli 26 lõige 1

1. Komisjon vastutab ühenduse 
ruumiandmete infrastruktuuride 
kooskõlastamise eest ühenduse tasemel ja 
teda abistab selles Euroopa 
Keskkonnaagentuur.

1. Komisjon vastutab ühenduse keskkonna 
seisukohast oluliste geoandmete
infrastruktuuride kooskõlastamise eest 
ühenduse tasemel ja teda abistab selles 
Euroopa Keskkonnaagentuur.

Or. de

Justification

The original reason for the very need for the INSPIRE Directive is totally forgotten here.
Instead of focusing on the objective of being able to access environmentally relevant data, the 
emphasis is merely on a general coordination of geodata infrastructure. It should therefore be 
made clear that it is a question of environmental data, particularly as the Commission has no 
competence in matters concerning spatial planning, a fact which might possibly be lost in the 
chosen terminology.

Muudatusettepaneku esitaja Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 106
Artikli 26 lõige 2

2. Iga liikmesriik määrab riigiasutuse, kes 
vastutab kontaktide eest Euroopa 
Komisjoniga käesoleva direktiiviga seotud 
küsimustes.

2. Iga liikmesriik määrab kindlaks 
kontaktpunkti, kes vastutab kontaktide eest 
Euroopa Komisjoniga käesoleva direktiiviga 
seotud küsimustes, võttes arvesse volituste 
ja vastutuste jaotust liikmesriikides.

Or. nl

Justification

The rapporteur wishes to take account of the constitutional assignment of the various powers 
and responsibilities in the Member States. In order to avoid unnecessary bureaucracy, it 
seems preferable to provide that contacts with the Commission in connection with this 
directive should pass through the coordination structures which the various levels of 
government within the Member States agree amongst themselves.
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Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 107
Artikli 28 lõige 3

3. Lõikes 1 ettenähtud kontrollide käigus 
saadud teave tehakse Euroopa Komisjonile 
pidevalt kättesaadavaks.

3. Lõikes 1 ettenähtud kontrollide käigus 
saadud teave tehakse üldsusele ja Euroopa 
Komisjonile pidevalt kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis
Muudatusettepanek 108
Artikli 28 lõige 3 a (uus)

3 a. Ruumiandmete vastastikuse 
vahetamise ja salvestamise protsessis 
nähakse ette intellektuaalomandiõiguste 
kaitse.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 109
Artikli 28 lõige 3 b (uus)

3 b. Nii kohalikel asutustel kui 
keskvalitsusel on ruumiandmete 
üleslaadimise pädevus.

Or. el

Justification

The role of the local authorities is accentuated because, essentially, most programmes are 
launched and activated by the local authorities.
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Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 110
Artikli 29 lõike 1 punkt d

d) kokkuvõte teabest ruumiandmete 
infrastruktuuri kasutamise kohta;

d) kokkuvõte kättesaadavast teabest 
ruumiandmete infrastruktuuri kasutamise 
kohta;

Or. es

Justification

Given the periodic nature of the reports, the type of information to be provided should be 
specified.

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 111
Artikli 29 lõike 1 punkt e

e) riigiasutustevaheliste 
ühiskasutuskokkulepete kirjeldus;

e) riigiasutustevaheliste teabe ühtlustamist 
ja ühist kasutamist käsitlevate kokkulepete 
kirjeldus;

Or. es

Justification

Clarifies the agreements concluded between public authorities.

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 112
II lisa punkt 4

Maapinna elutust või elusainest kate, kaasa 
arvatud tehislikud pinnakatted, 
põllumajandusalad, metsad, (pool-
)looduslikud alad, märgalad, veekogud. 

(See muudatusettepanek ei mõjuta 
ingliskeelset versiooni.)

Or. es
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Justification

Does not apply to English version.

Muudatusettepaneku esitaja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 113
III lisa punkt 2

Ehitiste geograafiline asukoht Ehitiste ja struktuuride geograafiline 
asukoht ning nende järelevalve.

Or. it

Justification

The categories should include structures such as bridges, as well as monitoring.

Muudatusettepaneku esitaja María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 114
III lisa punkt 3

Pinnas ja aluspinnas, mida on 
iseloomustatud sügavuse, tekstuuri, 
struktuuri, osakeste ja orgaanilise materjali
sisalduse, kivimisisalduse, vajaduse korral 
keskmise kalde ja eeldatava veemahutavuse 
järgi.

Pinnas ja aluspinnas, mida on 
iseloomustatud sügavuse, tekstuuri, 
struktuuri, osakeste ja orgaanilise materjali 
sisalduse, kivimisisalduse, erosiooni, 
vajaduse korral keskmise kalde ja eeldatava 
veemahutavuse järgi.

Or. es

Justification

Erosion is a major factor in the gradual loss of soil cover in the European Union, which is 
why the directive should also make provision for erosion analyses.

Muudatusettepanek Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 115
III lisa punkt 4

Maapinna geoloogiline iseloom, mida on 
iseloomustatud koostise ja struktuuri 

Maapinna geoloogiline iseloom, mida on 
iseloomustatud koostise, struktuuri ning 
selle kihistumisel toimunud muutuste ja 
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seisukohast. Hõlmab aluskivimit ja 
geomorfoloogiat.

ümberkorraldamise seisukohast. Hõlmab 
aluskivimit ja geomorfoloogiat.

Or. el

Justification

Account must be taken of the changes which take place in the soil in general.

Muudatusettepaneku esitaja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 116
III lisa punkt 5

Territoorium, mida iseloomustatakse 
olemasolevate ja tulevaste kasutusaspektide 
või sotsiaalmajandusliku otstarbe järgi (nt 
elamu-, tööstus-, äri-, põllumajandus-, 
metsa- ja puhkemaa).

Territoorium, mida iseloomustatakse 
olemasolevate ja tulevaste kasutusaspektide 
või sotsiaalmajandusliku otstarbe järgi (nt 
elamu-, tööstus-, äri-, põllumajandus-, 
metsa- ja puhkemaa) ning vastavuse järgi 
põllumajanduspoliitikale.

Or. it

Muudatusettepanek Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 117
III lisa punkt 6

Otseselt keskkonnaseisundist tingitud 
(epideemia, haiguste levik, rasketest 
keskkonnaoludest, õhusaastest, 
kemikaalidest, osoonikihi kahanemisest, 
mürast jne tingitud tervisemõjud) või 
kaudselt keskkonnaseisundiga seotud (toit, 
geneetiliselt muundatud organismid, stress) 
haigusjuhtumite jaotumine geograafilisel 
alal.

Otseselt keskkonnaseisundist tingitud 
(epideemia, haiguste levik, 
looduskatastroofid, rasketest 
keskkonnaoludest, õhusaastest, 
kemikaalidest, osoonikihi kahanemisest, 
mürast jne tingitud tervisemõjud) või 
kaudselt keskkonnaseisundiga seotud (toit, 
ühenduse õigusaktide kohased geneetiliselt 
muundatud organismid, stress) 
haigusjuhtumite jaotumine geograafilisel 
alal.

Or. el
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Justification

Natural disasters must be included and, as regards genetically modified organisms, there is 
legislation in force which must be strictly observed.

Muudatusettepaneku esitaja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 118
III lisa punkt 6

Otseselt keskkonnaseisundist tingitud 
(epideemia, haiguste levik, rasketest 
keskkonnaoludest, õhusaastest, 
kemikaalidest, osoonikihi kahanemisest, 
mürast jne tingitud tervisemõjud) või
kaudselt keskkonnaseisundiga seotud (toit, 
geneetiliselt muundatud organismid, stress) 
haigusjuhtumite jaotumine geograafilisel 
alal.

Otseselt keskkonnakvaliteedist tingitud 
(epideemia, haiguste levik, rasketest 
keskkonnaoludest, õhusaastest, 
kemikaalidest, osoonikihi kahanemisest, 
mürast jne tingitud tervisemõjud) või 
kaudselt keskkonnakvaliteediga seotud (toit, 
geneetiliselt muundatud organismid, stress) 
haigusjuhtumite jaotumine geograafilisel 
alal. Liiklusõnnetuste geograafiline jaotus.

Or. it

Justification

For public health reasons, this is an extremely important category with a view to the 
implementation of Inspire.

Muudatusettepaneku esitaja Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 119
III lisa punkt 7

7. Riiklikud teenused ja 
keskkonnaseirerajatised

7. Kommunikatsioonid ja riiklikud 
teenused

Riiklike teenuste osutamise kohad, haiglate 
ja raviasutuste, koolide, lasteaedade jne
asukoht. Hõlmab veepuhastusjaamu,
jäätmekäitluskohti ja energeetikarajatisi, 
tootmisrajatisi ja keskkonnaseirerajatisi, 
mida juhivad või kasutavad riigiasutused.

Kommunikatsioonid ja riiklikud teenused 
hõlmavad maa-aluseid ja maapealseid 
tehnovõrke ja -rajatisi, nt dreenid, 
jäätmekäitlus, energiavarustus, side ja 
veevärk, ning haldus- ja sotsiaalvaldkonna 
riiklikke teenuseid, nt haldusorganid, 
koolid ja haiglad.-

7 a. Keskkonnaseirerajatised
Keskkonnaseirerajatiste loomisel ja 
toimimisel jälgitakse ja mõõdetakse 
heitmeid, keskkonnaseisundit 
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(merekeskkond, maismaa pinnavesi ja 
põhjavesi, õhk ja pinnas) ning muid 
ökosüsteemi parameetreid (bioloogiline 
mitmekesisus, taimekasvu ökoloogilised 
tingimused jne) asutuste poolt või nende 
nimel.

Or. nl

Justification

These two categories are completely different, and should therefore be placed in separate 
sections. Monitoring facilities are extremely important for spatial data for the environment.

Muudatusettepaneku esitaja Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 120
III lisa punkt 10

Inimeste asukoha geograafiline jaotus 
koordinaatvõrgustiku ruutude, piirkondade, 
haldusüksuste või muude analüüsiüksuste 
alusel.

Inimeste asukoha geograafiline jaotus 
koordinaatvõrgustiku ruutude, piirkondade, 
haldusüksuste või muude analüüsiüksuste 
alusel. See hõlmab ka elanikkonna 
karakteristikuid ja aktiivsustasemeid.

Or. nl

Justification

In order to understand the interaction between the environment and population better, it is 
important to know the characteristics of the population (e.g. age distribution) and activity 
patterns (e.g. commuting, sports activities).

Muudatusettepaneku esitaja Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 121
III lisa punkt 11

Alad, mille valitsemisest, reguleerimisest või 
kasutamisest antakse aru Euroopa, riikide, 
piirkondade või kohalikul tasandil. Hõlmab 
jäätmehoidlaid, joogiveeallikate ümber 
asuvaid piirangualasid, nitraaditundlikke 
tsoone, reguleeritavaid laevateid merel või 
suurtel siseveekogudel, Oslo-Pariisi 
keskkonnakaitsekonventsioonis (OSPAR) 

Alad, mille valitsemisest, reguleerimisest või 
kasutamisest antakse aru rahvusvahelistel, 
Euroopa, riikide, piirkondade või kohalikul 
tasandil. Hõlmab jäätmehoidlaid, 
joogiveeallikate ümber asuvaid 
piirangualasid, nitraaditundlikke tsoone, 
reguleeritavaid laevateid merel või suurtel 
siseveekogudel, jäätmeuputuskeelualasid, 
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osutatud jäätmeuputuskeelualasid, 
mürapiirangutsoone, alasid, kus 
geoloogilised uuringud ja kaevandamine on 
lubatud, OSPARi aruandlusüksusi ja 
rannikuvööndite majandamise alasid.

mürapiirangutsoone, alasid, kus 
geoloogilised uuringud ja kaevandamine on 
lubatud, rannikute majandamise alasid ja 
keskkonna seisukohast olulisi 
aruandlusüksusi. 

Or. nl

Justification

The international level is very relevant, as the examples listed show, and should therefore be 
inserted.

In this context it is not relevant to refer to the OSPAR Convention. The rapporteur wishes to 
keep the formulation more general.

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 122
III lisa punkt 11 a (uus)

11 a. Inimtegevuse surve all olevad alad
Inimtegevuse surve all olevad alad, sh 
saastunud alad ning müra- ja 
kiirgustsoonid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 123
III lisa punkt 12

Tundlikud alad, mida iseloomustavad 
looduslikud riskitegurid (kõik 
atmosfäärilised, hüdroloogilised, 
seismilised, vulkaanilised ja kulutulega 
seotud nähtused, mis oma asukoha, 
raskusastme ja sageduse tõttu võivad 
tekitada ühiskonnale tõsist kahju), nt 
üleujutused, maalihked, laviinid, 
metsatulekahjud, maavärinad, 
vulkaanipursked.

Tundlikud alad, mida iseloomustavad 
looduslikud riskitegurid (kõik 
atmosfäärilised, hüdroloogilised, 
seismilised, vulkaanilised ja kulutulega 
seotud nähtused, mis oma asukoha, 
raskusastme ja sageduse tõttu võivad 
tekitada ühiskonnale tõsist kahju), nt 
üleujutused, lumelaviinid, laviinid, 
metsatulekahjud, maavärinad, 
vulkaanipursked, maalihked ja vajumine.
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Or. it

Muudatusettepaneku esitaja Satu Hassi

Muudatusettepanek 124
III lisa punkt 19 a (uus)

19 a. Taastuvad energiaallikad

Or. en
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